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Ventajas
 

● Brancura extraordinária
● Alta maturidade
● Indoor / Outdoor

Descripción  

Tinta aquosa de alta qualidade, feita com resinas de emulsão acrílica. Com uma brancura excecional, cobertura, mínimo
salpico na aplicação e excelente desempenho. Para acabamentos de qualidade em interiores e muito bons resultados no
exterior. Incorpora na sua formulação aditivos e conservantes específicos que proporcionam uma excelente proteção
contra os bolores, tanto a húmido como após a aplicação da tinta.

A sua característica mais notável é a sua absorção mínima, que é combinada com a sua muito boa capacidade de
lavagem com um pano húmido e em poucas passagens.

Propiedades  

● Acrílico Tosa Aquosa Super 86, graças à sua formulação com resinas acrílicas de alta qualidade, como pigmentos e
aditivos específicos, proporciona acabamentos muito amplos, mate e de cobertura.

● Seus ligantes internos reduzem salpicos ou facilitam a aplicação e minimizam ou mancham.
● Além disso, incorpora a tecnologia EasyClean, transformando uma tinta altamente lavável que também repele

manchas.
● A sua formulação incorpora aditivos conservantes para proteger o filme.
● É cheiro baixo / inexistente, tanto na aplicação como na cura do filme.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/SUPER86_ACRILICO.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Branco

Aspecto Matte

Naturaleza Copolímeros Acrílicos

Peso específico 1,55 ± 0,05 g/cm3

Viscosidad 6.200 ± 1.000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta Trincha, rolo, pistola ou airless

Rendimiento 10-15 m²/L/demão

Diluyente Diluente para tintas e esmaltes aquosos 6 -

Repintado 8 horas

Secado 45 minutos

Curado 28 dias

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

Classe 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN)

Aspecto Aplicado Extra Matte

Dónde aplicarlo  

Em novas superfícies de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeira e metais
devidamente tratados, tais como: Seladora em madeira e aglomerados; Primário em ferro; Base de fixação em gesso e
mástiques.



Precauciones  

● Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ou superiores a 30 ºC
● Não aplicar com risco de geada ou chuva.
● Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
● Evite utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, caso contrário, misture a lata actual com a seguinte a 50% para

reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo  

EM NOVAS SUPERFÍCIES LIMPAS, SECAS E ISENTAS DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Depois de colocados. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso, gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados a cada caso. Diluição até 10% na
primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado de qualidade: Lavar e lixar suavemente, em massa, se necessário, e depois aplicar.

Com tintas em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade na superfície,
esta deve ser corrigida.

Almacenamiento  

● No seu recipiente original fechado, a uma temperatura e humidade não extremas
● Manter fora da luz solar direta.
● Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Carta de colores  

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente interior, mas também exterior, de superfícies de alvenaria será feita com a Tinta
Aquosa Super 86 Acrílica da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 10 a 15 m2/L e a demão. A superfície deve
estar limpa, seca e isenta de ferrugem, pó, gordura, sal e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser
respeitadas.

Formatos  

Embalagens de: 750mL, 4L y 15L.
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